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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Hořičky
Chlístov
Hořičky
Křižanov
Hořičky
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83 let
82 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE






O rekonstrukci průtahu Hořičkami není třeba příliš psát. Místní obyvatelé při svých
procházkách bedlivě monitorují průběh stavby; drzí a zákona či morálky nedbající projíždějící
již zase pochopili jednoduchý fyzikální zákon, že pokud má díra ve vozovce větší objem než
jejich auto, bude značka zákaz vjezdu opodstatněná. Všem tolerantním děkujeme za pochopení.
S potěšením oznamujeme, že v katastru obce bylo vysazeno 7 mladých lip. Soudní a uznalí
chápou, že žádný strom neroste do nebe, lépe řečeno, každý strom jednou odejde do dřevěného
nebe. To se přihodilo v poslední době i třem lípám na návsi, které byly v tak havarijním stavu,
že dendrologové lomili rukama. Méně soudní se jali provozovat sportovní disciplínu zvanou
obíhaná, při které je nejdůležitějším pravidlem oběhnout co nejvíce lidí či úřadů a snažit se je
přesvědčit, že strom, který shazuje větve o velikosti ruky statného chlapa jako hrušky na
podzim, by mohl ještě mnoho dalších let být „ozdobou“ naší návsi. Pro takové máme uschován
corpus delikti v podobě shnilého kmene, do kterého by se vešel zlatý poklad bukanýra Henryho
Morgana i s jeho holínkami. Všichni se ale určitě shodneme na tom, že lípy na náves Hořiček
historicky patří a je naprosto nezbytné tyto krásné stromy udržovat i obměňovat.
A protože máme stromy opravdu rádi, byla další lípa vysazena u křížku vedle Tlapákových,
kde bude po letech nabízet příjemný stín cyklistům nebo jiným pocestným. Pevně věříme, že
své uznání vysloví i budoucí žáci školy, sportovci nebo maminky s kočárky, až spočinou pod
korunami dalších čtyřech lip, které jsou nově i ve sportovním areálu u zemědělského družstva.
S velikou radostí jsme přečetli následující dopis, který nám zaslaly členky Českého svazu žen
v Broumově: „Milí přátelé! Několika broumovským babičkám prošla rukama zajímavá klubka
vlny a jejich pracovité a šikovné prsty z nich upletly ponožky pro jiné staré osoby, aby je
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„nezábly věčně studené nohy“. Ta klubíčka k nám připutovala od vás – z Hořiček! A nejen
babičky-pletařky, ale celá organizace Českého svazu žen z Broumova vám, milí dárci a
dárkyně, posílá upřímné poděkování za všechnu vlnu, kterou jste nám věnovali. Máte dobré
srdce a my si vaší štědrosti opravdu vážíme. Jestliže někomu z vás doma ještě nějaké zbytky
překážejí a jste-li ochotni je někomu poskytnout, my je ochotně zpracujeme v další hřejivé
ponožky pro potřebné. Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří!“
Laskavá srdce a otevřená náruč našich spoluobčanů tedy proslavily Hořičky na samé hranici našeho
okresu a mne přiměly k napsání dalšího dílu seriálu Pohádková babička. Ten první vyšel v dubnu a
jmenoval se „Prosba“. S ohledem na množství darované vlny byl v červnu napsán druhý díl s názvem
„Hrnečku dost!“ a následně se o vlnu podělily i další babičky. Pod vlivem předchozího odstavce však
nemohu jinak než vše završit kapitolou „Napněte plachty!“ Znovu Vás tedy prosím o podporu a slibuji, že
čtvrtou část „Zhasněte lampiony“ určitě nenapíšu. Jednak proto, že podruhé zabrzdit ochotu pomoci by
nebylo ode mne slušné, a také proto, že pletení ponožek má v Broumově dlouhou tradici a kouzelné
babičky je dodávají, prostřednictvím charity, i mimo území České republiky! Je tedy kam dávat. Děkuji.
(mn)

OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 Školní rok 2014/2015 jsme zahájili s počtem 115 žáků. Vzhledem ke zvýšenému počtu žáků jsme
mohli otevřít 8 tříd. Máme tedy pouze jednu třídu se spojenými ročníky (je to 3. a 4. ročník). S touto
změnou souvisí i personální změna na 1. stupni. Nově jsme přijali paní učitelku Mgr. Kateřinu Hankovou
DiS, která je třídní učitelkou v 5. třídě. Po rodičovské dovolené se vrátila Mgr. Alena Dvořáčková (třídní
učitelka v 6. třídě).
 Do 1. třídy nám nastoupilo 16 prvňáků a její třídní učitelkou je Mgr. Jana Neumannová. Na konci roku
odešlo na střední školy pouze 8 deváťáků. Potěšitelné je, že nám přibylo do různých tříd ještě několik
nových žáků.
 Z prázdninových oprav si jistě mnozí z vás všimli nových oken na východní straně budovy 2. stupně.
Současně s touto výměnou jsme vyměnili i akumulační kamna ve třídách, opravili jsme vnitřní omítky a v
budově 2. stupně se rovněž malovalo (2 třídy a horní chodba). Na budově 2. stupně nás tedy v budoucnu
čeká ještě výměna oken na jižní straně budovy a rádi bychom také řešili stav fasády. Malířské práce se
nevyhnuly ani budově 1. stupně školy.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
 Během letošním hlavních prázdnin byla školka v provozu do 11.7., poté byla 6 týdnů uzavřena a její
provoz byl obnoven 25.8.. V červenci byl zájem o školku celkem velký, menší byl na konci srpna.
 Školku bude letos navštěvovat 28 dětí. K zápisu do školky v květnu 2014 se přihlásilo 19 dětí, ze
kterých jsme byli schopni přijmout 16.
 Personální obsazení školky zůstává beze změn.
 Zápis pro školní rok 2015/2016 proběhne 13.5. a 14.5.2015.
Mgr. Karel Dvořáček, ředitel školy
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Slatině nad Úpou pořádá

VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY, KVĚTIN
a dalších zahrádkářských zajímavostí.
Doplňková expozice: výstava „Historických hraček a módy 30. let 20. století“
Místo konání:

budova bývalé základní školy ve Slatině nad Úpou.

Termín:

27. a 28. září 2014 (SO, NE)
1., 4. a 5. října 2014 (STŘ, SO, NE)
od 9.oo hod do 17.oo hod
poslední den - neděle do 16.oo hod

Výstava otevřena:

Pro školy a ostatní skupinové zájemce výstava otevřena individuálně v ostatní pracovní dny po vzájemné
telefonické dohodě na tel.č. 603 390 285 př. Hašková Mirka
603 834 996 př. Dudek Jan
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Holý, Košťál)
Tajenka – občané Hořiček nebo místních částí (i v minulosti)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A
B
C
D
E
F
G

Vodorovně
A – mužské jméno, švédská
hudební skupina, dělat rámus
zobákem (čáp)
B – severský paroháč, notes,
jezy
C – osobní zájmeno, tajenka,
hold
D – mě, muž, vojenská
prodejna, náš reprezentant ve
stolním tenise (bývalý)
E – pytlákovy nástrahy,
tajenka, část střechy
F – již, SPZ Kolína, vozkovo
volání (zkráceně), otoman

G – daň na hranicích, potřebná, záliv, MPZ Španělska, MPZ Švýcarska
Svisle
1 – moravské město
2 – druh nápoje, ŽL
3 – snad, nadávka
4 – SPZ Prahy, moje, lov
5 – B, silný provaz, citoslovce sovy
6 – obuv, být zdráv
7 – jak (slovensky), příslušník asijského národa

8 – předložka, zkr. svazu mládeže, jaká (slovensky)
9 – zkratka dlouhohrající desky, letecká zkrachovalá
společnost (USA)
10 – pobídka, druh koně
11 – tajenka, asi (básnicky)
12 – zkratka akademie věd, jde (pes)
13 – ukazovací zájmeno, kancelářská zkratka,
moderátor ze televizního seriálu Tajemství řeči

autor: Luděk Rudiš
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FEJETON POD ČAROU:
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
V minulosti byla předpověď počasí spojována s nepřesnými metodami typu rosnička ve sklenici od
okurek nebo lidové pranostiky. Ne že bych chtěl žabce upírat její nadpřirozené schopnosti či obratnost při
šplhání po vachrlatém žebříčku. Stejně tak obdivuji moudrost našich předků, kteří prostým pozorováním
dokázali rámcově odhadnout charakter počasí pro několik následujících týdnů. Ovšem přesnost, s jakou
dokáží dnešní meteorologové a jejich počítače určit teplotu, srážky nebo rychlost větru prakticky pro
každé město ve státě, mne fascinuje.
Ale vraťme se k začátkům předpovídání počasí. Zelený, bezocasý obojživelník měl svůj život ve
skleněném „paláci“ poměrně nejistý. Jeho pracovní výsledky balancovaly na pravděpodobnostní hranici
„padesát na padesát“. Vyšplhala-li žabička nahoru a ono začalo pršet, dočkala se zřejmě nějaké důtky. Při
druhém přešlapu to již byla důtka s výstrahou a třetí omyl byl zpečetěn stěhováním. Místo dalšího pobytu
lze jen odhadovat, ovšem ve Francii byla jejím dalším pracovištěm zřejmě kuchyně, šéf měl vysokou
bílou čepici a pracovní smlouva byla na dobu určitou, a to velmi krátkodobou. Amatérští pranostikové
takový osud naštěstí nesdíleli. Za svitu zapadajícího slunce slinili inkoustové tužky a na pomačkané
papírky (ti movitější potom do kalendáře) zachycovali pro následující generace cenné informace, aby
z nich časem vykrystalizovala např. pranostika „Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří.“ V obou
případech se za úspěch považovalo, když byl prognózován déšť a v nejbližších dnech na blíže neurčeném
území opravdu pršelo.
Zato díky dnešním technickým vymoženostem umí meteorologové opravdu velmi přesně (zejména u
krátkodobých předpovědí) určit množství srážek, rychlost a směr větru i denní průběh teploty vzduchu. A
to prosím s přesností na několik kilometrů! Z jejich závěrů tak těží zemědělci, piloti a v neposlední řadě i
amatérští uživatelé, jako například já. Jsem připraven odpovědět na záludné otázky manželky: „Mám dát
prát prádlo ráno nebo v poledne? Kdy ho budu moci pověsit ven? V kolik hodin se přes mraky proklube
slunce?“ Stejně tak se můžete podle krátkodobé předpovědi vybavit ráno deštníkem nebo košilí s krátkým
rukávem. Když už jsem narazil na ten deštník, někteří z nás razí teorii „odpuzovače deště“. Tvrdí, že když
si paraple při odchodu z domova vezmou, zaručeně neprší. Pokud si ho však zapomenou, mohou se
spolehnout na to, že v průběhu dne určitě zmoknou. Teorii nechávám bez komentáře, ale je pravda, že
v dešti je v autobusových čekárnách nebo průchodech velké množství lidí s mokrými hlavami…
Každopádně moderní předpovědi počasí mají velmi vysokou úspěšnost. Tou se už ale nemohou chlubit
další prognostici, jako jsou různí televizní věštci nebo politici. Ti první jsou schopni předpovědět chlapovi
rizikové těhotenství, ti druzí zase rychlejší zvyšování důchodů nebo zmírnění růstu cen potravin či
pohonných hmot. Oběma kategoriím se nevyplácí věřit…
Ale bez ohledu na optimistický náhled na předpověď počasí musíme s pokorou přijímat jeho vrtochy.
Matka příroda je mocná čarodějka a počasí je plně v její kompetenci. Máme sice spousty počítačů i
matematických modelů, avšak pořád platí: „Když sněží, bude cesta klouzat; když svítí slunce, je za oknem
v místnosti teplo a když jsou nad Hořičkami tmavé mraky, bude zřejmě pršet.“
(mn)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 25.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze předat na OÚ, nebo je
zasílejte e-mailem na adresu neumann@horicky.cz . Autorem příspěvků označených (mn) je M.Neumann. Počet výtisků - 226 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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